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febrer
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS
29 gener: Eric
dia 9: Jack
dia 19: Anastasia
dia 19: Jania

DEFUNCIONS
dia 3: Josep M. Gelabert Escolà (77 

anys), natural de Vilanova de 
l’Aguda

dia 10: Ramir París i Pedrol (78 
anys), natural d’Artesa de 
Segre

dia 14: Emília Sorribes i Alòs (100 
anys), natural d’Artesa de 
Segre

dia 14: Josep Riart i Garriga (94 
anys), natural de Montargull

dia 25: Pere Gabarra i Tarré (91 
anys), natural d’Alentorn

dia 28: Rosalia Brescó i Mitjavila 
(95 anys), natural d’Artesa de 
Segre

1 d’abril
A les 19 h, a la Biblioteca, presen-
tació del llibre Amb ulls de dona de 
Jana Regué Leal

2 d’abril
A les 18 h, al Cubtural, teatre 
familiar: La llàntia meravellosa de 
Festuc Teatre (5 €)

4 d’abril
De 19 a 21 h, a la Biblioteca, curs 
Aprèn els secrets d’Instagram

7 d’abril
A les 19 h, a la Biblioteca, presen-
tació del llibre Vivències d’un policia 
local de Joan López

9 d’abril
Al Cubtural, sessió doble de cine-
ma en català. Tarda: Canta 2 (cicle 
CINC, 4 €). Nit: Tros (5 €)

Del 13 al 17 d’abril
Centre d’Interpretació del Montsec 
de Meià, horaris especials de Set-
mana Santa 

16 d’abril
A les 9h, a la bàscula municipal de 
Vilanova de Meià, excursió a les 
trinxeres i búnquers del Montsec 
A les 20 h, a la sala 1 d’Octubre 
de Vilanova de Meià, conferència 
Origen natural del vol. Les criatures 
voladores en la història de la Terra 

a càrrec d’Antoni Lacasa
17 d’abril

Tot el matí, tradicional cantada de 
caramelles pels carrers d’Artesa. A 
les 13 h, plaça de l’Ajuntament

18 d’abril
Aplecs de dilluns de Pasqua a Sal-
gar, Sant Salvador d’Alentorn i La 
Vedrenya

21 d’abril
A les 17:30 h, al Cubtural, Aules 
de Formació de la Noguera. Con-
ferència: La importància de seguir 
bé els tractaments a càrrec de la 
farmacèutica Montse Pedró Carulla 
(posposada del mes anterior)

22 d’abril
A les 19 h, a l’Àrea Activitats de la 
Biblioteca, presentació del llibre 
Dos flores son más fuertes si juntas 
pasan sed d’Enric Khan

23 d’abril
Diada de Sant Jordi

24 d’abril
Aplec a Sant Marc de Batlliu

25 d’abril
A Cubells, romiatge de Sant Marc 
fins a Salgar

agenda FONTS: Registre Civil 
d’Artesa de Segre, 
Arxiprestat	d’Artesa	de	
Segre i Ajuntaments 
de Foradada i de 
Vilanova de Meià.

temps

Agenda
ciutadana

Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.

febrer

Actes
que sabem que es faran

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana 7°
Temperatura màxima: 20,5° (dia 18)
Temperatura mínima:     -4,5° 
             (dia 1)
Dies amb precipitació:   3
Precipitació màxima:    3,5 mm
            (dia 19)   
Total precipitacions      7 mm   

B) BALDOMAR      
Temperatura mitjana:     6,7°
Temperatura màxima:    21,7° (dia 18)
Temperatura mínima:     -6,9°  (dia 3)
Dies amb precipitació:      5
Precipitació màxima:        4,5 mm 
   (dia 19)
Total precipitacions:        9,1 mm

VILANOVA DE MEIÀ   
Temperatura mitjana:      7,3°

Temperatura màxima:    21,4° (dia 18)
Temperatura mínima:      -1,8° (dia 7) 
Dies amb precipitació:     4
Precipitació màxima:      5,8 mm
               (dia 10)
Total precipitacions:        12 mm

FORADADA              
Dies amb precipitació:  2
Precipitació màxima:     4 mm (dia 19)
Total precipitacions:     7 mm
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La guerra de Putin
La invasió d’Ucraïna per part de 
l’exèrcit rus ens ha deixat ben glaçats. 
Arriba quan ja vèiem la llum al final 
del túnel de la pandèmia, i sense 
haver-nos recuperat encara de les 
seves conseqüències en la nostra 
salut i economia. La guerra ens queda 
a prop i destapa les vergonyes d’una 
Europa que ha anat fent la viu-viu da-
vant les amenaces i l’escalada bel·li-
cista del Kremlin dels darrers anys. 
Una onada de solidaritat ciutadana 
està permetent l’acollida de refugiats 
ucraïnesos a Catalunya i a la resta 
d’Europa. Mentrestant, els dirigents 
polítics estan fent equilibris per ajudar 
Ucraïna, amb certa prudència per 
evitar desencadenar la III Guerra Mun-
dial. Com sempre, fan tard. Han deixat 
que la bèstia s’anés fent gran i ara no 
la poden parar. Ens referim a Putin, 
un tirà que governa Rússia amb mà 
de ferro i que té el desig de retornar 
el seu país a l’esplendor imperial de 
temps pretèrits. Putin desafia Occident 
enviant els tancs a un país sobirà i 
democràtic, amb pretextos que no es 
creu ni ell mateix: que si Ucraïna està 
governat per nazis i drogoadictes, que 
és una amenaça per als russos, que 
és una joguina a mans dels EUA... 
Ningú ha estat capaç d’aturar-li els 
peus i Putin s’ha convertit en un per-
sonatge sinistre que podria menjar a 

la mateixa taula que Hitler o Stalin. 
Mentre els líders de torn pensen estra-
tègies, propostes i sancions per aca-
bar amb la guerra, milers de persones 
anònimes perden la vida, la casa, 
la feina i les il.lusions. Això és una 
guerra, ens sembla lluny, però és aquí 
a la cantonada. De guerres sempre 
n’hi ha hagut i quan són en un altre 
continent i les víctimes tenen un color 
de pell diferent, ens les mirem com si 
la cosa no anés amb nosaltres, però 
ara que sacseja Europa, ens comença 
a preocupar. La guerra té efectes 
globals perquè Ucraïna és el graner 
d’Europa i un productor de matèries 
primeres. I Rússia subministra gas i 
petroli a mig continent. Conseqüència: 
pujada de preus per a una societat 
que va de crisi en crisi i on els plats 
trencats sempre els acaben pagant els 
més dèbils.
Aquest proper abril farà 83 anys que 
va finalitzar la Guerra Civil espanyo-
la. Aquells que la van patir i encara 
són vius, recorden el mal que els va 
fer a ells i als seus descendents. No 
volem guerres, som pacifistes fins a la 
medul·la, però quan un país n’envaeix 
un altre, que representa què ha de fer 
la víctima? Viure agenollada o resistir 
dempeus, ni que sigui a costa de 
perdre vides humanes? Heus aquí un 
dels dilemes dels qui volem la pau.
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Artesa de Segre - 25730

Acompanyament i trasllat sanitari 
Desplaçament per a empreses
Trasllats a estació, port i aeroport
Desplaçament nacional
Servei cap de setmana grups

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3

TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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noticiari

Unes 300 persones van prendre 
part dels actes de la festa de 

carnestoltes el dissabte 26 de fe-
brer, i l’endemà, una setantena més 
ho van fer a la desfilada i concurs 
de disfresses infantil. Són xifres si-
milars a les d’abans de la pandèmia 
que, sumades a l’ambient distès i de 
celebració que es va viure, consta-
ten que aquesta festa ha estat la pri-
mera que s’ha pogut celebrar gaire-
bé sense incidència de la covid, això 
sí, mantenint sempre la mascareta 
ja com a element integrat en el nos-
tre dia a dia.

La rua de dissabte va comptar 
amb 7 comparses i 4 comparsites 
que enguany optaven als premis a 
la millor elaboració, originalitat i co-

reografia. En comparses, el premi 
a la millor elaboració se’l va endur 
Freecovid, mentre que l’escollida 
més original va ser la Cantina i el 
premi a la coreografia va ser per a 
la Cowboy. 

En comparsites, la dels Pop Corn 
va ser la més original, els Caustide-
cor, els llapis de colors del Cau, van 
ser la que va presentar millor coreo-
grafia i la més elaborada va ser l’Era 
Kart.

La trobada va ser a la plaça de 
l’Ajuntament i la comparsa del Sal-
tasekles, inspirada en les obres 
del pavelló, va presidir l’inici de la 
rua des del balcó amb un esperat 
discurs que no va decepcionar, tot 
repassant els fets destacats dels 

últims mesos amb l’estil que el ca-
racteritza (el podeu llegir sencer a 
les pàgines 36 i 37). 

No hi va haver sopar de germa-
nor, però sí que es va fer festa al 
pavelló.

DESFILADA INFANTIL

El diumenge a la tarda, una se-
tantena de nens i nenes van partici-
par a la desfilada infantil, dels quals 
quatre participaven al concurs de 
disfresses fetes a mà. Els premis 
van ser per les disfresses Fada, 
d’Alejandra Ayala Calixto, escollida 
com la més elaborada, i Olla d’Espa-
guetis, que duia la petita Aisha Bel-
chi Rosell i va ser escollida la més 
original.

La plaça de l’Ajuntament i la desfilada infantil van recuperar l’aspecte d’abans de la pandèmia | Jordi Farré, Dolors Bella

Carnestoltes amb prudència però sense por
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Jana Regué i Leal acaba de publicar el llibre Amb 
ulls de dona, on narra la història de 15 dones que 

han perseguit els seus somnis a contracorrent. El llibre 
neix del seu treball de recerca de 2n de Batxillerat, en 
el qual va entrevistar quinze dones vinculades amb Ar-
tesa i comarca que han escollit camins professionals 
poc habituals, on han brillat malgrat les adversitats que 
han hagut de superar pel sol fet de ser dones. Farà la 
presentació del volum el proper dia 1 d’abril a les 19h, 
a la Biblioteca d’Artesa.

Primer llibre de Jana Regué

La regidoria de Cultura ha donat a conèixer el pro-
grama cultural de març a juny, amb cinc propos-

tes. La primera va ser el 13 de març amb l’obra Italino 
Grand Hotel, sobre un peculiar personatge que treballa 
en solitari a la bugaderia ubicada al soterrani d’un gran 
establiment hoteler. La segona va ser dissabte 19 de 
març, amb Joan Pera, que va dur a Artesa l’espectacle 
Master Xof, sobre un xef i les seves aventures a la cui-
na del restaurant. 

La propera cita és el 2 d’abril amb La llàntia me-
ravellosa, sobre una nena amb un únic desig, que la 
seva mare es curi d’una malaltia, i que la llàntia és in-
capaç de satisfer. El 14 de maig serà el torn d’un altre 
actor mediàtic, Quim Masferrer, que presentarà La Bo-
na Gent. Aquest és l’únic espectacle amb venda online 
d’entrades anticipades (www.codetickets.com), i per la 
resta s’han de comprar a l’ajuntament. L’última propos-
ta és el concert del 50è aniversari de l’Orfeó Artesenc, 
amb entrada gratuïta, que tindrà lloc el 29 de maig.

La regidoria de Cultura 
proposa cinc espectacles 
entre març i juny de 2022

Una setmana d’activitats festives 
i reivindicatives a parts iguals 

va commemorar el 8 de març a Ar-
tesa. Va començar el dilluns 7 amb 
el repartiment de banderoles amb 
el lema “Viu en lila!” per penjar al 
balcó. Dimarts es van fer els actes 
centrals, una caminada al ritme de 

la música, de 2 km i durada d’una 
hora, i l’actuació de Maria Baró i lec-
tura de poemes de Sílvia Cardona 
al Cubtural, prèvia rebuda i lectura 
de manifest per part de l’alcaldessa, 
Maria Cusola (pàgina 19). El mateix 
dia es va encendre la il·luminació 
lila a l’ajuntament. L’endemà es va 

fer un taller d’autodefensa feminista 
amb Paula Ibañez Camprodon i di-
jous es va estrenar el vídeo I tu què 
fas per la igualtat?.

Divendres a la tarda es va fer 
una sessió de zumba i al vespre es 
va presentar el llibre Dones al mar-
ge (pàgina 14). Dissabte, el cinema 
en femení, amb la projecció dels  fil-
ms Anbo (infantil) i West Side Story 
(adult), va tancar el programa. 

El 8 de març reivindica i celebra
Caminada al ritme de la música i dues captures del vídeo ‘I tu què fas per la igualtat?’ | Dolors Bella / Ajuntament d’Artesa
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Sol·licita la tarifa social del cànon de l’aigua 
al 012 o a la web aca.gencat.cat

nom (fem.)
1. Dret dels col.lectius vulnerables 
a acollir-se a la tarifa social del 
cànon de l’aigua per reduir la 
seva factura.

Bonificació aplicada sobre el cànon  
de l’aigua, un impost que representa  
el 30% de la factura de l’aigua.

de bonificació si no 
superes els 9 metres 
cúbics d’aigua al mes.

si superes els 9 metres 
cúbics d’aigua al mes.

Tarifa social del 
cànon de l’aigua
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Aquest mes s’han pintat dos passos de zebra a la 
carretera de Montsonís i dues places d’aparcament 

reservades a persones amb discapacitat a la residència.

Passos de zebra i pàrquings
Durant la segona setmana de març va tenir lloc l’en-

derroc de l’edifici de la gessera, ja que està ubicat 
en una zona afectada per les obres de la segona variant.

Enderroc per la variant

E l 12 de març va tenir lloc la inau-
guració de la plaça ubicada entre 

els carrers Jesús Santacreu i Mare 
de Déu de Salgar, que en la consulta 
popular impulsada per l’Ajuntament 
va rebre el nom, finalment, de Plaça 
1714. La denominació de l’espai va 
ser un dels temes destacats pel pre-
sident de la Diputació de Lleida, Joan 
Talarn, que va assistir a l’acte i va elo-
giar “el compromís d’Artesa de Segre 

amb Catalunya”. A la inauguració 
l’acompanyaven l’alcaldessa, Maria 
Cusola, l’exalcalde Mingo Sabanés, 

el president del Consell Comarcal de 
la Noguera, Miquel Plensa, i la resta 
de la corporació municipal.

Inauguració de 
la plaça 1714

El president de la Diputació, Joan Talarn, va assistir a la inauguració  | J.F., D.B.

E l delegat del Govern a Lleida, 
Bernat Solé, va visitar Artesa 

el 9 de març per reunir-se amb l’al-
caldessa, Maria Cusola, i l’equip de 
govern per conèixer diversos pro-
jectes. Un dels assumptes que se li 
van exposar va ser l’adequació i re-
plantejament dels usos i espais del 
futur Casal de la Gent Gran, concre-

tament la idea de transformar-lo en 
un espai intergeneracional. L’Ajunta-
ment treballa en la possibilitat d’ubi-
car-hi, entre altres, la llar d’infants.

Un altre dels projectes que es 
van tractar i que Solé va visitar in si-
tu (fotografia) va ser el camí escolar 
pel passeig del Senill, on s’hi vol ins-
tal·lar una passarel·la.

Reunió a Artesa amb el delegat del Govern a Lleida

noticiari
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E l 14 de març al matí un camió 
que duia formigó pastat va bol-

car la càrrega en girar a la cruïlla de 
les carreteres de Tremp i Ponts, fet 
que va obligar a tallar el trànsit du-

rant unes hores. A banda d’aquest 
servei, durant les darreres setmanes 
els Bombers Voluntaris d’Artesa han 
intervingut en diverses actuacions, 
conjuntament amb altres serveis 

d’emergències, entre les quals des-
taquen un accident laboral el 7 de 
març a Artesa i un accident de trànsit 
també a la població d’Artesa el dia 
17 de febrer. 

Bolca un camió que portava formigó a la  
cruïlla entre les carreteres de Ponts i Tremp

El formigó pastat que duia el camió va quedar al mig de la via i va obligar a tallar el trànsit | Dolors Bella

Un home de 32 anys i una dona 
de 19, ambdós de nacionalitat 

brasilera i veïns des de fa poc d’Ar-
tesa de Segre, van ser detinguts l’1 
de març per la mort del seu nadó. La 
parella nega qualsevol implicació en 
els fets i assegura que es van trobar 

la criatura de tres mesos morta el di-
lluns al matí, però a la vista de les de-
claracions i dels informes forenses, 
el jutjat d’Instrucció 1 de Balaguer, 
que porta el cas, va ordenar presó 
provisional sense fiança per un pre-
sumpte delicte d’assassinat. Els fets 

van passar el dia 28 de febrer a les 
7 del matí, quan el Servei d’Emer-
gències Mèdiques va ser activat per 
un avís de parada cardiorespiratòria 
d’un nadó. L’endemà els pares van 
ser detinguts i la presó provisional es 
va acordar el divendres dia 4.

Detenen els progenitors per la mort del seu nadó
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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**
Dates a recordar

Recollida d’objectes voluminosos

Cal trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33 
ext. 2) o escriure un missatge de correu elec-
trònic a residus@ccnoguera.cat per avisar de 
la recollida fins al dijous anterior a les 13 hores.

- Pobles agregats: dimarts 19 d’abril.
- Artesa de Segre: dijous 7 i dimarts 19 d’abril.  
El servei només és per casos que no puguin 
anar directament a la deixalleria i se sancio-
narà deixar residus al carrer.

Renovació del DNI 

No es farà renovació del DNI a Artesa de Se-
gre fins a nou avís. Per fer els tràmits us po-
deu adreçar a les dependències de la Policia 
Nacional a Lleida, a la comissaria ubicada al 
carrer de l’Ensenyança, 2 (Comissaria Policia 
Nacional), sempre amb cita prèvia. 
L’horari és de dilluns a divendres de 9 a 20.30 
hores per fer els tràmits del DNI i passaport, i 
de 9 a 14.30 hores per les TIE i documentació 
d’estrangers..

Aquest 2022, l’Associació Cul-
tural La Palanca ha organitzat 

algunes activitats per commemorar 
els 40 anys d’història de La Palanca, 
entre les quals una exposició que 
podeu veure a la Biblioteca Joan 
Maluquer i Viladot fins al 10 de juny.

El 18 de març se’n va fer la pre-
sentació. El president, Bartomeu 
Jové, va donar la benvinguda. Tot 

seguit, van intervenir Francesc Flo-
rensa, vicepresident de l’Associació 
Catalana de la Premsa Comarcal, i 
Francesc Guillaumet, director de La 
Mañana i amb arrels familiars a Ar-
tesa.

El redactor Ramon Giribet va fer 
un exhaustiu repàs de les nou parts 
de què consta l’exposició. El fil con-
ductor són les portades i, entre altres 

continguts, hi podem veure fotos de 
la història de la revista i imatges an-
tigues que s’hi han publicat.

La cloenda va anar a càrrec del 
director de l’Institut d’Estudis Iler-
dencs, Juanjo Ardanuy. Hi van as-
sistir l’alcaldessa d’Artesa, Maria 
Cusola, i representants del Consell 
Comarcal i dels ajuntaments d’Alòs, 
Cubells i Foradada.

Exposició del 40è aniversari de ‘La Palanca’
Foto de grup d’alguns dels col·laboradors de ‘La Palanca’ i tres moments de la presentació de l’exposició | J.F., D.B.
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E l vi ha estat el fil conductor de la 
majoria d’actes del febrer a la bi-

blioteca amb motiu del cicle Bibliote-
ques amb DO. Destaca el premi de 
la col·laboradora de La Palanca M. 
Àngels López per la seva fotografia 
Batecs de vins i lletres, que va ser la 
que va tenir més vots a Instagram, 

així com el ja tradicional berenar in-
fantil a base de pa amb vi i sucre, o 
la copa de vi que va acompanyar la 
reunió del club de lectura d’adults. 

Per altra banda, el club de lectura 
infantil va llegir el llibre I tu, què fas 
pel canvi climàtic, de Joan Olivares, 
i va visitar establiments comercials 

del municipi per veure com es tracta-
ven els envasos. També es va fer la 
darrera sessió dels tallers de recer-
ca sobre els exiliats de la guerra civil 
i amb motiu del dia de la dona es va 
fer la presentació del llibre Dones al 
marge amb presència de la seva au-
tora, Ivet Eroles.

Premi de fotografia i altres actes a la Biblioteca
Club de lectura infantil i d’adults, a dalt, i M. Àngels López, sessió del taller de recerca i Ivet Eroles, a baix | Biblioteca

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida Ctra. d’Agramunt, Km. 0,5 · Tel. 973 400 179

Fax 973 400 123 · Artesa de Segre (LLEIDA)  
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municipis

E l 7 de març es va celebrar a Vilanova de Meià el 
1r Fam Trip organitzat pel Centre d’Interpretació del 

Montsec de Meià juntament amb l’Ajuntament, els museu 
de Balaguer i de la Conca Dellà i amb la col·laboració del 
Geoparc Mundial UNESCO Orígens. La trobada va reu-
nir productors locals i operadors turístics que van visitar 
el Centre d’Interpretació del Montsec de Meià, guiats pel 
paleontòleg i coordinador del mateix, Àngel Galobart, un 
tast de productes de la zona a la sala del teatre del Casal 
Municipal i, tot seguit i per cloure la jornada, una visita 
guiada per l’historiador local Ramon Bernaus per indrets 
característics i històrics de la vila com l’església de Sant 
Salvador, monument històric-artístic nacional. | Ajunta-
ment de Vilanova de Meià

Fam Trip a Vilanova de Meià

Memòria Democràtica va col·locar el 10 de març 
una làpida al cementiri de Vilanova, al nínxol dels 

tres soldats republicans trobats a la fossa dels Rams de 
Lluçars l’estiu de 2017. Hi van assistir el director general 
i el subdirector de Memòria Democràtica, Antoni Font, i el 
subdirector, Àlex Quintana, l’alcalde de Vilanova, Xavier 
Terré, els regidors Ramon Vila i Núria Jaime i el Jutge de 
Pau, Ramon Bernaus. A la làpida hi diu: “En aquest nín-
xol, el dia 2 de juliol de 2019, es van inhumar les restes 
de les persones no identificades, corresponents a sol-
dats de la Guerra Civil de 1936-1939, recuperades per 
la Generalitat de Catalunya a la intervenció de la fossa 
de Rams, entre els mesos d’agost i setembre de 2017”. | 
Ajuntament de Vilanova (foto: Francesc Cardona)

Làpida als soldats republicans
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noguera
850 ANYS DEL MONESTIR DE VALLVERD

E l 5 de març van començar els actes del 850 aniver-
sari del monestir de Vallverd, a Tragó de Noguera, 

monument de gran valor sentimental pels descendents 
del poble, que van haver de marxar-ne per la construc-
ció del pantà de Santa Anna. El monestir fou la primera 
fundació cistercenca femenina coneguda a Catalunya. 

ESTANCAMENT DEL RECICLATGE

Les dades del 2021 de la recollida selectiva de la 
brossa a la Noguera mostren un estancament res-

pecte l’evolució que havia mostrat entre 2017 i 2020, 
amb només una lleugera millora de l’1%. La mitjana de 
reciclatge de la Noguera és del 42%, per sota de la ca-
talana, que és del 46%, i lluny de l’objectiu marcat per 
la Unió Europea pel 2020, que ja era del 50%. De tota 
manera, destaca el fet que 21 dels 30 municipis de la co-
marca se situen per sobre la mitjana catalana, dels quals 
11, a més, ja compleixen l’objectiu europeu del 50%. Un 
d’aquests és el de les Avellanes, amb un 65% de residus 
recollits de manera selectiva. Destaca el fet que en to-
tes les fraccions (orgànica, paper, vidre i envasos) s’ha 
mantingut el reciclatge, i el punt percentual de millora és 
en l’ús de les deixalleries, que han passat del 7 al 8% del 
total de residus recollits.

baldomar
EMD Baldomar

FESTA DEL PORC 2022
S’ha tornat a celebrar la Festa del 
Porc després d’un any suspesa per 
la pandèmia. Ha estat l’edició 39 i hi 
ha hagut 75 persones al dinar i força 
més al vespre al sopar de germanor.

La gent ha col·laborat i participat 
amb moltes ganes, després d’aques-
ta temporada sense esdeveniments 
multitudinaris. Volem agrair l’esforç 
de tots els participants.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA
S’ha acabat després de 7 setmanes. 
El balanç és molt positiu, per esti-
mular la creativitat i la relació entre 
totes les participants. A la foto podeu 
veure fins i tot uns mandales pintats 

en la jornada de 
cloenda, a càrrec 
de Josep Lluís 
Bonet, cap dels 
Serveis Socials 
i la Gent Gran  
del consell co-
marcal. La pro-
fessora Gemma 
ha estat qui ha 
dirigit les classes 
del curs.

BARANES 
PEL POBLE
Aquests dies s’han acabat de col·lo-
car baranes en diferents carrers del 
poble. Ara quasi tots els punts amb 

més risc o bé amb més necessitat 
disposen de baranes per evitar algu-
na caiguda o per facilitar el pas de 
les persones.

El curs ha tingut un balanç molt positiu | EMD
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Dia Internacional de les Dones
E l 8 de març vam poder tornar a celebrar el Dia In-

ternacional de les Dones. Va ser una vetllada rei-
vindicativa i molt emotiva que va començar amb unes 
paraules d’agraïment i una reflexió per part de la presi-
denta de les Artesenques Actives: el 8 de març no ha de 
ser un únic dia, sinó els 365 dies de l’any. A continuació, 
l’alcaldessa Maria Cusola (primera dona alcaldessa del 
municipi) va llegir el manifest de la diada i per acabarvan 
actuar dues artesenques, la Sílvia Cardona i la Maria 
Baró, que amb una combinació de lectura de poemes i 
interpretacions musicals ens van fer passar una estona 
molt entranyable. No van faltar unes paraules d’ànim i de 
suport per totes les dones ucraineses que estan vivint el 
drama de la guerra i l’exili. | Artesenques Actives

entitats
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institut els planells

L ’equip ADS PACK, integrat per 
alumnat de 4t d’ESO de l’institut, 

va obtenir el Premi IFR al Disseny 
del Robot a la fase lleidatana de la 
First Lego League (FLL). El premi és 
el màxim reconeixement atorgat a un 
equip FLL, destacat per ser l’equip 
que ha sorprès pel treball innovador i 
creatiu de forma global en el disseny 
mecànic, programació i l’estratègia i 
innovació del robot. Va lliurar el pre-
mi Xavier Clua, responsable tècnic 
d’IFR.

En aquesta 11a edició, a la com-
petició organitzada per l’Escola Po-
litècnica de la Universitat de Lleida 
hi van participar 22 equips en la FLL 
Challenge (de 10 a 16 anys) i 17 en la 
FLL Explore (de 6 a 9 anys).

L’equip ADS PACK el formaven 
Clara Batalla, Àlex Leone, Berta Man-
chon, Rut Maza, Pau Regué, Màrius 
Rusu, Estel Solans, Júlia Trepat, 
Laura Trepat, Alba Vilanova,  entre-
nats per Montse Miralles i Jordi Trilla. 

El repte de la present edició ha es-
tat Cargo Connect, en què es propo-
sava dissenyar projectes i solucions 
innovadores i de futur pel transport 
de mercaderies i logística en general, 
estudiant-ne els problemes actuals 
i potencials i les opcions de millora. 
Els primers mesos de curs, i després 

d’haver comptat amb la col·laboració 
de membres de l’entorn proper com 
Josep Galceran Sellart, la Coopera-
tiva d’Artesa, Mobles Ros i Biatrans, 
els ADS PACK han dissenyat un pro-
jecte científic per reduir l’impacte am-
biental dels embalatges d’un sol ús. 
Proposen un sistema de protecció 
del producte amb material reciclat i 
reutilitzable al sector del moble, re-
duint així també el volum de merca-
deries transportades.

En la jornada d’enguany, l’Escola 
Politècnica de la UdL va recuperar 
el format presencial que no s’havia 
pogut fer en les dues últimes edi-
cions, però amb mesures sanitàries, 
així que es va haver de pensar en 
la logística necessària perquè cada 

equip participés en un espai únic i 
disposant d’uns 70 minuts, pautats 
per a les tres rondes de la competició 
de robòtica, l’explicació del projecte 
científic i del robot, i per a respon-
dre les preguntes dels membres del 
tribunal sobre el projecte, al disseny 
del robot i els valors que inspiraven 
l’equip. Lleida TV va fer seguiment de 
la jornada amb connexions i entrevis-
tes als equips participants.

Des d’aquí felicitem tots els 
equips i, especialment, els companys 
de Vemo Lego Players i Epic Lego 
Bulls com a primer i segon classifi-
cats que seran la representació llei-
datana a la Gran Final FLL Espanya, 
que tindrà lloc el proper 2 d’abril a 
Torremolinos (Màlaga). 

Premi al disseny del robot a la FLL Lleida

 

Segueix-nos
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L ’exalumna de l’Institut Els Pla-
nells Teresa Velasco va ser 

convidada per la consellera de Re-
cerca i Universitats de la Generali-
tat, Gemma Geis, a visitar el Mobile 
World Congress. La consellera va 

voler visitar-lo acompanyada dels 
joves distingits amb les millors quali-
ficacions de les PAU 2021. La Tere-
sa, molt il·lusionada amb la invitació, 
va viure la visita com una “super- 
experiència” i ho va voler compar-

tir amb el seu antic institut, des del 
qual li agraïm el detall i la felicitem 
per aquesta oportunitat i per totes 
les que li puguin sorgir fruit del seu 
treball i esforç. Enhorabona, Teresa!  
| Institut Els Planells

Teresa Velasco, convidada al MWC

L’exalumna de l’Institut Els Planells va ser convidada com a reconeixement per la seva nota a les PAU

A l gener, alumnat de 2n Batxille-
rat de Llatí i Grec va participar 

al nivell Vestibulum de l’Euroclassi-
ca, un concurs organitzat per la Unió 
Europea que consta d’un qüestionari 
amb preguntes de diferent tipologia 
sobre la llengua, la cultura i la tradi-
ció clàssica de la llengua Llatina.

És important recordar els orígens 
de la nostra llengua i de la nostra 
cultura, imaginar com era la vida en 
l’antiguitat clàssica a través de tex-
tos, prendre esment de la mitologia i 
de l’art gràcies a les obres que s’han 
conservat o saber-ne interpretar les 
que s’han creat més endavant.

Tal i com va dir el celebèrrim Ho-
raci “Sapere aude!” Atreviu-vos a 
saber, perquè “El coneixement de la 
humanitat i dels costums és el pri-

mer principi i la 
font del bon es-
criure”.

Moltes grà-
cies per partici-
par en aquest 
concurs i enhora-
bona, Júlia i Laia 
pel certificat de 
bronze obtingut!

Així mateix, 
durant la prime-
ra setmana de 
febrer, aquest mateix alumnat de 2n 
Batxillerat va participar al concurs 
Odissea, que anualment convoquen 
diferents entitats lligades al món 
clàssic arreu del territori. El tema 
d’enguany era “L’art a Grècia i Ro-
ma” i el grup del nostre centre, que 

participava amb el nom d’Artesa Si-
coris, va quedar entre els 90 primers 
de Catalunya, una molt bona posició 
tenin en compte que hi varen partici-
par 473 centres.

Bona feina, Júlia, Laia i Chams!
| Institut Els Planells

Concursos Euroclassica i Odissea
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ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranis sota casa

Ctra. d’Agramunt, 117 - Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

Saurí - Radiestesista
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el cap informa

Un cop normalitzada l’activitat 
assistencial que generen els 

casos que continuen apareixent 
d’infecció per covid, ens proposem 
anar reprenent totes les activitats de 
prevenció i seguiment de malalties 
cròniques que havien quedat endar- 
rerides. 

En el marc del programa Planifi.
CAT recentment iniciat, es proposa-
ran visites de seguiment amb les co-
rresponents proves a les persones 
amb diagnosticades amb cardiopa-
tia isquèmica, insuficiència cardía-
ca, diabetis mellitus, malaltia respi-

ratòria crònica i hipertensió arterial 
que ho necessitin. Us anirem trucant 
per informar-vos.

També s’ha tornat a iniciar el cri-
bratge per mamografia de càncer de 
mama i el de càncer de colon, amb 
recollida periòdica de mostres de fe-
mta a les persones de 50 a 69 anys 
per detectar-lo. Aquest càncer és un 
dels més freqüents en aquesta fran-
ja d’edat i no causa molèsties fins 
que està molt avançat. Per aquest 
motiu, el Departament de Salut farà 
arribar una carta a les persones in-
closes per participar en el cribratge. 

Si la rebeu, heu de portar la carta 
al CAP, on us donarem un tub per-
què a casa recolliu una mostra de 

femta i us direm quin dia heu de re-
tornar el tub amb la femta per ana-
litzar-la. Cal guardar la mostra a la 
nevera fins que la porteu al CAP. 

El Departament de Salut us farà 
arribar una carta a casa amb el re-
sultat de la prova. Si els resultats de 
l’anàlisi de la femta són positius, us 
aconsellarà que us feu una colonos-
còpia. Si són negatius, passats dos 
anys, Salut us tornarà a oferir que us 
feu la prova de sang oculta en femta.

Si heu rebut la carta i encara no 
heu demanat hora, no ho retardeu 
més, ja estem acabant el temps 
d’aquesta tanda. Recorda: “Una 
merda et pot salvar la vida!” Es molt 
important la vostra participació.

Prevenció
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La invasió russa d’Ucraïna ha 
afectat profundament les perso-

nes d’aquest país que viuen a Ar-
tesa, tres famílies amb un total de 
set persones que en menys d’una 
setmana des de l’inici del conflicte 
ja s’havien mobilitzat per ajudar. Ho 
van fer muntant un punt de recollida 
de material al centre d’entitats, ope-
ratiu des del 3 de març, i asseguren 
que “mentre la gent porti coses, en 
recollirem”. Hi són els vespres de 19 
a 20.30h i el diumenge al matí.

Encara impactats per l’inici de la 
guerra, des del primer moment te-
nien clar que volien fer alguna cosa, 
però costava concretar-ho. “Els pri-
mers dies ens van passar moltes co-
ses pel cap, és impossible d’explicar: 
anar allà, ajudar des d’aquí...”, recor-

den. Llavors un d’ells es va assaben-
tar del punt de recollida a Guissona, 
hi van anar i allà es van assessorar 
per fer el mateix a Artesa, on han 
comptat amb un suport inestimable 
tant de l’Ajuntament com de la ciuta-
dania. A més, amb el pas dels dies, 
la sala s’ha convertit en “un punt 
d’Ucraïna” a Artesa. “No només hi 
som per recollir material, també per 
parlar, explicar com són les coses, 
ensenyar fotos o donar-nos suport 
entre nosaltres i rebre’n de la gent 
que ve”, expliquen.

Pel que fa a la recollida de ma-
terial, les instruccions han anat can-
viant. En un principi no agafaven 
menjar perquè era complicat fer-lo 
arribar en bones condicions i era mi-
llor recollir-lo més a prop d’Ucraïna. 

Ara n’accepten, però només con-
serves en envasos de llauna, no de 
vidre. El material que es recull aquí 
va a Guissona, d’allà a un centre 
de Polònia prop de la frontera amb 
Ucraïna, on es classifica per tipus 
(medicaments, aliments, roba, etc) i 
d’allà a un altre centre de repartiment 
ja a dins d’Ucraïna, a partir del qual 
tot és més complicat. “Hi ha zones on 
no pot accedir-hi ni la Creu Roja per 
repartir el menjar, ja que són cons-
tantment bombardejades”, lamenten.

FAMÍLIA A UCRAÏNA

Totes les persones ucraïneses 
d’Artesa són de la província Iva-
no-Frankisvk excepte una que és de 
Txernivtsi (vegeu mapa). És a l’oest 
i no són a la primera línia dels atacs, 

tema del mes

La comunitat ucraïnesa es 
mobilitza davant la guerra

Conversa a la sala del Centre d’Entitats habilitada per donar material, que rep visites constants | D. Bella, J. Farré
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però tenen família allà i estan preo-
cupats. Hi tenen fills, pares i mares, 
nebodes, germans, amistats de la 
infància... Hi mantenen el contacte 
com poden, però l’angoixa és cons-
tant: per una banda saben que els 
atacs són continus i entenen que no 
sempre que intentin comunicar-s’hi 
ho aconseguiran, però precisament 
per això pateixen, perquè no saben 
si és per algun motiu més greu. 

També han vist com els d’allà han 
anat canviant de parer respecte al fet 
de quedar-se. Al principi la majoria 
n’estaven convençuts, però van co-
mençar a dubtar amb episodis com 
l’atac a l’estació nuclear de Zaporirya 
el 4 de març. Tenen el cor dividit, ja 
que per una banda volen quedar-se 
al país però per l’altra volen protegir 
les famílies. Els dos germans d’un 
d’ells, ambdós amb dues criatures 
petites, ja pensen en enviar la res-
ta de la família cap aquí i quedar-se 
només els homes allà (els homes 
majors d’edat tenen prohibit abando-
nar el país). En canvi, les respectives 
filles de dues de les famílies d’aquí 
mantenen la voluntat de quedar-se, 

una és infermera i l’altra, voluntària. 
Amb aquestes perspectives, l’acolli-
da de refugiats és el proper objectiu, 
oferint-los assessorament per bus-
car allotjament, escola, etc. “En les 
properes setmanes arribarà molta 
gent”, pronostiquen.

COM VEUEN EL CONFLICTE

Són molt crítics amb Putin, al qual 
culpen del conflicte: “és una barreja 
de Hitler i Napoleó”, “no vol ni el Don-
bass ni Ucraïna, vol tot el món”. Tam-
bé són crítics amb la Unió Europea, a 
la qual acusen de prometre molt i ac-
tuar poc. I en aquest aspecte consi-
deren també que el govern ucraïnès 
ha estat ingenu per haver-se cregut 
les promeses d’Europa.

A part, estan molt preocupats per 
la desinformació, especialment a 
Rússia. Expliquen que tenen cone-
guts amb familiars a Rússia que no 
són conscients de què està passant 
perquè la manipulació informativa 
és extraordinària. “Són zombies, per 
ells ni tan sols és una guerra, i si els 
intenten explicar la veritat els acusen 
de traïdors de la família”, lamenten.

Segurament el fet de poder-ho 
mirar des de la distància fa que la 
relació amb les persones russes i 
bielorrusses d’Artesa sigui cordial, ni 
que inevitablement s’hagi vist afecta-
da pel conflicte i ara sigui més de-
licada. “Entenem que hi pot haver 
diferents sentiments sobre què pas-
sa a Ucraïna, demanem comprensió 
i respecte perquè allà hi mor gent i 
és molt trist”, però asseguren que “la 
culpa no és de la gent russa”.

EL COSTAT POSITIU

La guerra els ha canviat la mane-
ra de veure el món i per ells ara “la 
vida és lo primer, lo material no im-
porta”. A més, tenen un altre concep-
te de la guerra. “Fins ara veies gue-
rres a Síria o altres llocs i desitjaves 
que se solucionés, que acabés ràpid. 
Ara el que diem és que les guerres 
ni tan sols haurien de començar”. Fi-
nalment, tots coincideixen que una 
de les conseqüències més boniques 
de la guerra està sent la unitat entre 
ells i el vincle i el suport que reben de 
la gent d’Artesa, tant empreses com 
institucions i persones individuals. 

tema del mes #temadelmes

Membres de la comunitat ucraïnesa d’Artesa en visites al seu país, i mapa d’Ucraïna on es veu la regió d’on són
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E ls mites que hi ha al voltant de 
la depressió, com que és una 

malaltia inventada o que les perso-
nes que la pateixen són dèbils i no 
hi posen de la seva part per millorar, 
fan que la persona amb depressió 
es senti incompresa i que, per por o 
vergonya, no cerqui l’ajuda que ne-
cessita, com passa amb altres pro-
blemes de salut mental. Realment la 
depressió és un trastorn molt greu i 
pot tenir conseqüències nefastes si 
no és tractada a temps.

És important conèixer quins són 
els símptomes per identificar-la i 
demanar ajuda. Els més caracte-
rístics són tristesa que perdura en 
el temps, pèrdua d’interès per les 
activitats plaents, sensació de buit 
interior, intranquil·litat, pensaments 
lents i negatius i sentiments de culpa. 
També pot presentar pèrdua de ga-
na, insomni, tendència a l’aïllament i 
pensaments sobre la mort com a via 
d’escapament.

És molt habitual, com he comen-
tat, no demanar ajuda o demanar-la 
quan ja s’està al límit. I, com tots els 
problemes de salut, és crucial inter-
venir com més aviat millor, ja que el 
tractament és més efectiu i més ràpid 
perquè el problema no s’ha cronificat. 
Per tant, si no et sents bé, no esperis, 

no t’avergonyeixis, demana ajuda tan 
aviat com puguis.

Si, en canvi, la persona amb de-
pressió és algun ésser estimat, el 
que pots fer per ajudar és:

- Escolta-la sense judicis: és im-
portant que aprenguem a escoltar de 
manera activa, mirant als ulls, pres-
tant atenció plena, mostrant com-
prensió. Tenim tendència a escoltar i 
donar consells oferint la nostra opinió 
i judici. Pensa que, realment, quan 
estem malament el que necessitem 
és sentir-nos compresos i acollits, 
més que solucions.

- Fes-li notar que estàs present 
pel que necessiti i mostra’t disponi-
ble. Pensa que la persona en qüestió 
està patint. 

- Tracta-la amb comprensió i res-
pecte. Totes les persones sentim 
emocions diferents davant d’una ma-
teixa situació i tots som diferents. In-

terpretem la realitat segons com som 
i les nostres experiències, i tenim dret 
a sentir qualsevol mena d’emoció da-
vant una circumstància.

Evita les expressions: “va que tu 
pots”, “tot passarà”, “fes un esforç”, 
“la teva vida no està tan malament” 
o “ho tens tot per ser feliç”. Aquest 
tipus d’expressions no ajuden gens, 
al contrari. Substitueix-les per: “t’en-
tenc”, “estic aquí pel que necessitis”, 
“com et puc ajudar?”

- Anima-la a buscar ajuda profes-
sional. Com he comentat, la depres-
sió no és cap broma, és un trastorn 
greu que cal tractar com més aviat 
millor.

No esperis, la salut mental és pri-
mordial per estar bé amb un mateix i 
amb l’entorn.

| Anna Balcells Molina, Psi-
còloga clínica, Núm. Col·legiada 
20605

La depressió és una urgència, no esperis

psicocàpsula
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Des de l’organització de la Ma-
tança del Porc ens agradaria 

donar el nostre punt de vista sobre 
la suspensió de la Matança del Porc. 
Considerem que l’actual Ajuntament 
no ha tingut en compte l’opinió de 
l’organització, col·laboradors i per-
sones que en gaudeixen any rere 
any a l’hora de prendre la decisió de 
suspendre-la.

Des del grup que impulsem 
aquesta iniciativa creiem que es po-
dria haver organitzat sense cap pro-
blema i, en aquest sentit, la falta de 
temps no hauria d’haver estat el mo-
tiu de la negativa. El grup humà que 
conformem aquest col·lectiu creiem 
en la força de les activitats que fan 
poble i ens agrada ser-ne partícips.

La Matança del Porc és una tra-
dició molt arrelada al nostre muni-
cipi, ja que fa més de 40 anys que 
la celebrem amb il·lusió i germanor. 

Aquest any hauria estat l’edició nú-
mero 43 i, tenint en compte les ac-
tivitats que s’han hagut de deixar de 
fer a causa de la pandèmia, creiem 
que encara tenia més sentit poder 
reprendre aquesta iniciativa que té 
com a principal voluntat unir el poble 
en un moment com aquest. En defi-
nitiva, voldríem demanar que l’Ajun-

tament tingués en compte la volun-
tat popular i de les organitzacions 
de casa nostra a l’hora de prendre 
aquest tipus de decisions.

Esperem poder-nos retrobar l’any 
vinent per celebrar i gaudir d’aques-
ta tradició, que és molt important per 
a nosaltres. | Col·laboradors i Co-
missió de la Matança del Porc

Les tradicions no s’han de perdre

cartes a la redacció
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cartes a la redacció

A ixò acaba de començar, Carna-
val va ser l’última festa abans 

de la pandèmia i, de forma màgica, 
Carnaval ha estat la primera en tor-
nar. 

En primer lloc, des de la Regido-
ria de Festes volem agrair a totes les 
persones que amb un temps molt 
limitat vau saber treure partit de la 
vostra imaginació i vau sumar es-
forços per tal de poder fer entre tots/
es una rua de Carnestoltes molt va-
riada i original.

Els carrers de la nostra ciutat 
durant aquella tarda es van omplir 
de gresca, es respirava un ambient 
distès, com feia temps que no es 
respirava, alegria i ganes de seguir 
endavant, de retrobaments, la músi-
ca ens feia caminar amb ritme i els 
crits i les rialles dels més petits van 
ser una alenada d’aire per a tothom. 

Vau ser molts/es que amb les 
vostres creacions, tant de carrosses 
com en l’elaboració de la mateixa 
disfressa, ens vau deixar amb la bo-
ca oberta, però no només en aquests 
aspectes, ja que us vau agafar el 
Carnaval amb tantes ganes que fins 
i tot alguns/es vau deixar la vergo- 
nya a casa i us vau preparar unes 
coreografies espectaculars, fèieu 
molt goig! És gràcies a la bona res-
posta ciutadana obtinguda que des 
de l’Ajuntament s’ha decidit mante-
nir aquestes categories pel concurs 
de l’any que ve i seguir amb el ma-
teix format que enguany. 

VOLEM MILLORAR

Tot i així, som conscients d’algu-
nes mancances i/o falta de coordina-
ció entre organització i comparses i 

comparsites. Algunes que hem de-
tectat i/o que ens heu fet arribar han 
estat l’entrega de premis, l’acústica 
i/o música ambiental o el fet que el 
format no fos el de sempre i que hi 
hagués grups que ballessin i d’altres 
no, ja que va provocar una distància 
important entre grups en algun mo-
ment. Bé, són detalls que s’intenta-
ran millorar de cara l’any que ve, i 
és per aquest motiu també que s’ha 
creat un formulari per saber la vostra 
opinió. Podeu escanejar el codi QR 
adjunt o bé entrar a l’enllaç https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIp-
QLSeFO7Y1OvPrBMY6OmomD-
yzRFcNnP86vXXm4fMP6-CCSD-
9MfLw/viewform.

Pel que fa al diumenge, dia de 
la desfilada infantil, enguany se’n 
va canviar la ubicació i es va dur a 
terme al Cubtural, amb un jurat, uns 
“speakers” i un grup infantil que van 
fer passar una bona tarda de diu-
menge als més petits.  

Entre el que encara no s’ha recu-
perat en l’edició d’aquest any hi ha 
el sopar popular després de la rua 
de dissabte i la Matança del Porc el 

dimarts de Carnaval. El motiu és que 
des de la regidoria i l’Ajuntament en 
general ens va semblar molt precipi-
tat, i que se sumaven el poc marge 
de temps per preparar-ho i el perill 
d’haver tornar enrere en les restric-
cions com havia passat en altres 
ocasions, sense anar més lluny, per 
Nadal.

INCIVISME

Finalment, també hem de dir que 
lamentem els actes incívics que hi 
van haver al pavelló durant aquella 
nit i que des de l’Ajuntament volem 
denunciar. En concret, uns dels ser-
veis sanitaris van ser destrossats, 
com podeu veure a la imatge, i tam-
bé es va produir un robatori al bar 
del Pavelló. Per aquest motiu s’es-
tan repensant les festes al Pavelló i 
és possible que no es torni a obrir 
fins per la Festa Major. 

Una vegada més, volem agrair a 
tothom qui va participar en els actes 
organitzats.

| Regidoria de Fires, Festes i 
Associacions

Balanç del Carnaval 2022

Destrosses al pavelló i QR per l’enquesta | Regidoria de Fires, Festes i Associacions
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esports

L ’equip infantil femení CENG Mo-
bles Ros s’ha proclamat campió 

de la primera fase del grup II d’Inter-
territorial catalana. Ho ha fet de for-
ma brillant, amb 15 victòries i només 
3 derrotes, per davant d’equips com 
el Sant Adrià, el Girona, el Terrassa o 
l’Igualada. Les noies entrenades per 
Pau Lletjós practiquen un bàsquet 
molt intens, amb una gran defensa i 
un atac on brilla el joc col.lectiu. Ara 

disputaran la segona fase del Cam-
pionat de Catalunya Interterritorial. 

EL CENG REFORMES ISMAEL, 
PRIMER DE GRUP

Un altre equip femení, el CENG 
Reformes Ismael, també ha quedat 
campió del seu grup cadet territorial, 
per davant de Sedis, Mollerussa i 
Balaguer. Les jugadores entrenades 
per David West i Gerard Font han 

guanyat 15 partits i només n’han 
perdut un. Properament disputaran 
la 2a fase del Campionat de Lleida. 

EL GIMNÀS, AL PAVELLÓ

El CENG ha traslladat el gimnàs 
que havia ubicat provisionalment a 
les Escoles Velles al pavelló polies-
portiu, cosa que permetrà optimitzar 
la preparació física dels jugadors i 
jugadores del club.

Les infantils del CENG, campiones
Les jugadores de dos dels equips femenins del CENG han quedat campiones dels seus respectius grups | CENG
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Benvolguts i benvolgudes,
En l’any del nostre centenari 

i acabada la primera fase és moment 
de fer balanç de la trajectòria del pri-
mer equip del CE Artesa de Segre. 
Al tancament de l’edició, l’equip és 
líder de 2a Catalana grup 7B amb un 
punt d’avantatge davant del CF Ba-
laguer, que té un partit pendent, amb 
només un partit perdut des que vam 
començar la competició a mig setem-
bre, és l’equip més golejador i el se-
gon menys golejat de la categoria. 

També voldríem destacar que 
ocupem la 1a posició del Trofeu Joc 
Net de la Federació Catalana de Fut-
bol, on es valora la trajectòria dels 
equips pel que fa a targetes, sancions 
i valors esportius. Aquest aspecte ens 
enorgulleix com a club i també com 
a ciutat, ja que va de la mà tant del 
comportament dels nostres jugadors 
com del dels socis i aficionats davant 
els rivals i l’estament arbitral.

Volem destacar que el nostre 
equip tampoc no baixarà de catego-
ria; és més, està matemàticament 
classificat per disputar una apassio-
nant fase d’ascens a 1a Catalana. 
Ens aguarden deu partits en format 
de lligueta a doble volta, on s’exigirà 
el màxim dels nostres jugadors. El ri-
vals són d’entitat i serà un bon alicient 
per viure partits d’alt nivell al Munici-
pal. De ben segur que la competició 

ens posarà al lloc que ens pertoqui, 
però en il·lusió, treball i esforç no ens 
guanyarà ningú.

A partir d’aquí, us tornem a de-
manar suport i us convidem a gaudir 
d’aquest final de campanya ple de vi-
vències especials en tots els sentits; 
estigueu atents a les xarxes socials 
del club perquè qui es despisti, s’ho 
perdrà. 1, 2, 3… Artesa!!! | CE Arte-
sa de Segre

CE Artesa

L’equip ocupa la primera posició al trofeu Joc Net | CE Artesa de Segre
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Entre les activitats del CUDOS de 
l’últim mes destaquen la partici-

pació el dia 20 de febrer d’Ot Malu-
quer, Àngel Nieto i Xavier Solsona 
a la cursa dels Biberons, de 23km i 
1.300m de desnivell, que tenia corre-
dors i corredores d’alt nivell perquè 
era el campionat de Catalunya per 
equips. Aquell mateix cap de setma-
na, Ruben Garcia finalitzava la Half 
Vallès Drac Race, de 24km i 1.100m, 
i Esther Farré aconseguia la quarta 

posició a la Mitja Marató de Bala-
guer. Una altra prova clàssica que va 
comptar amb representació del CU-
DOS va ser la Marxa dels Castells 
de la Segarra, el 6 de març,  amb 
54 km i 1.200 metres de desnivell. 
No és una prova competitiva.

El cap de setmana següent, el 12 
de març, Beni Camats, Marc Coto-
nat, Pepe Roca i Marc Ticó partici-
paven a la Hivernal de Cervera, on 
finalment van completar una ruta de 

43 km i 850m perquè l’organització 
va haver de cancel·lar la ruta original 
de 70km i 1.500m pel mal temps i el 
fang, que feien impossible la prova.

Per altra banda, el club ja treballa 
en la Cursa del Meló, que recupera 
la data de l’1 de maig. Les inscrip-
cions estan obertes al web inscrip-
cions.cat i hi haurà dues modalitats, 
caminada de 10 km i 300 metres de 
desnivell i cursa de 15 km i 600 me-
tres de desnivell. | CUDOS

Hivernal de Cervera i altres curses
A la dreta, els valents de la Hivernal de Cervera i a l’esquerra, Cursa dels Biberons i Marxa dels Castells | CUDOS
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Bona nit artesencs!
Després d’un any d’absència,
Torneu a tenir la meva presència.
En aquest poble, durant aquest any heu patit una revolució,
I inclús jo el Saltasekles he saltat de generació.
Els meus antecessors han sigut bons tutors,
i seguint el seu llegat a més d’un vinc a deixar retratat.

Aquí dalt al balcó m’acompanyen
els qui han arreglat el pavelló (que us a ha costat un milió)
i venim a destapar algun que altre meló,
perquè en aquesta capital no se’n salva ni el cardenal!

Primer de tot disculpes us volen demanar:
per la Festa Major la teulada havíeu d’estrenar,
i els del CENG encara a Ponts havien de jugar.
Però poc us preocupava,
perquè per la Festa Major només volieu mamar,
pel correbar la vau ben liar,
vau espantar tothom que passava,
al Pistolo el Jacks vau desmuntar
i a la urbana teníeu ben atabalada,
només faltava que alguna hi quedes prenyada!

Merda!!! Ja hem fet un comentari masclista, 
demà ja sortirem a l’Instagram!
Algú la contrasenya haurà de rescatar,
perquè des del discurs de l’any passat res han publicat!

Però ara rai que us heu feminitzat,
i a més d’una heu acontentat,
Amb la Cusola al capdavant, 
aquest poble només pot acabar triomfant!
Ni Colau, ni Ayuso, visca la Cuso!!!

El Mingo us ha abandonat,
i al regne de Montsonís s’ha retirat,
ara fa hortet i es cuida el bigotet,
tot i que segur que troba a faltar l’ajuntament,
i més després del que s’hi fa últimament.
Diuen les males veus que al despatx d’alcaldia, 
s’hi fan massatges de peus cada dia!
Algun ciutadà ha marxat esgarrifat,
veient l’espectacle que al despatx tenen muntat
Aquest equip de govern fa competència deslleial,
i sense feina deixaran a la Leal. 
A la secretària també van fer jubilar,
i un sargento els va arribar.
Ara diuen que “secretària nova tenim, 

i una feinada a fer papers que no ens aclarim!”
Està clar que com les velles glòries res,
tot i que les xapusses també les trobes després!
La revolució, però, sembla que no ha satisfet l’oposició,
i així ho han transmès amb la seva votació,
la Cusola no els convencia i al Pere van votar per l’alcaldia.

On no hi ha revolució i la dictadura està instaurada,
és al sector de l’animalada,
i aquest any el nivell el nostre dictador ha volgut pujar,
d’anar a Madrid un dissabte qualsevol,
a que la urbana de Lleida li fotes un gol,
De ser l’hereu de l’imperi del ferro colat,
a haver de tenir un xofer contractat!

Jovent artesenc, apreneu-ne d’aquest eixelebrat,
i anar de festa amb el Jubete us sortirà més barat!
Si no, també us podeu quedar al nostre poble estimat,
i veure l’espectacle d’algun drogat.
Teniu tant vici que algun ha acabat a judici,
inclús pares de família nostrats,
que els caps de setmana acaben ben ensofrats.
A veure si us comença a fotre vergonya, 
això de portar el nas més blanc que una cigonya,
i és que acabareu tots ben embogits,
que inclús els cotxes deixeu ben bullits,
ja no sabeu mirar si porteu oli al motor,
i a algun jubilat amb les flames gairebé mateu del terror.

Amb tanta droga en aquest poble foteu una mica “d’asco”,
potser us valdria més fer com la Teresa Velasco,
la millor nota de Catalunya a la selectivitat,
per orgull de la nostra ciutat!

Ara que de ciutat, aviat en perdreu l’anomenat.
La variant aquest hivern han començat
i lo comerç artesenc ja han enterrat.
I és que amb els horaris que fan,
a l’Amazon acabaràs comprant,
tots diuen que el comerç viu de la gent de pas,
però els dissabtes totes les reixes a terra trobaràs!
Però l’única reixa tancada que us fa enrabiar,
és la quina al Farràs veure oberta fa emprenyar,
el Jacks pel confinament va tancar i us va ben putejar.
De jugar a la botifarra, cap al pàdel a fotre farra,
No per voluntat, sinó per necessitat,
alguns no la tocaven ni a la de tres.

Del que teniu reixes apujades,

discurs carnaval
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és de pizzeries sobrevalorades,
al Trebol l’han rejovenit i a la Bàscula han fet caure en l’oblit,
però si voleu un bar amb emocions,
heu d’anar al de l’illa de les temptacions.
Per 5€ hi fan fel·lacions!

Al Frankfurt no hi ha fel·lacions,
però si gravacions,
a veure si amb el tiktok fa la primera pela,
i a tots els fidels invita a mistela.

La qui aviat farà la primera pela serà la filla del Vela. 
Si la Maria arriba a Eurovision,
ja em veig tots els Amics del Linier animant-la amb “emosión”!
El que sembla que no us agafeu amb “emosión”,
és el tema de la “vacunasión”,
Des del CAP estaven ben preocupats,
amb el llistat de pocs vacunats,
Però és que el Pàmies diu que és millor fer abraçades i petons,
i follar sense condons!

Els quins s’haurien d’haver ficat condons
són els qui tenen fills molt cabrons.
Robar tractors i rebentar parets,
els dels tallers estareu ben distrets.

Els qui també són cabrons,
els qui al del Lokal van deixar sense pantalons!
I es que aquests mai n’aprendran, 
una festa es van voler muntar i fins a Croàcia van anar a girar.
No en van tenir prou i a Mèxic van celebrar l’any nou.

Del futbol ja no sabem que dir,
que amb tants equips ens l’heu fet avorrir.
A l’Olímpic, havent guanyat la lliga s’ho portaven molt cregut,
i a l’estiu contra l’Artesa van voler fer el debut.

El Gonzàlez va haver d’amagar el cap sota l’ala,
després de rebre una bona golejada.
El de Cal Petit i el Tito han fet un bon equip,
mentre lo Benet al Carballeida va ben tip.

Del CUDOS no n’hem dit res,
però són els únics que emplenen els carrers,
tres curses aquest any han organitzat,
i ni una cervesa els ha quedat.
La Puigredona deu estar ben contenta,
que no fa aquestes vendes ni amb una festa major potenta,
però algú altre està emprenyat,
i algun corriol els ha tapat.

L’Associació més activa i reactiva
després de la Covid vol tornar a la vida.
Entre la gimnàstica i la universitat,
les Artesenques Actives han tornat al mercat.
Algun jove pardal els agradaria despullat.
Això sí, d’exemple us haurien de servir,
i un altre poble faríeu lluir!

Abans d’acabar, del Paki no ens volem oblidar,
de dilluns a diumenge, festius i feiners,
sempre disposats a fer diners,
uns que estan disposats a treballar,
no els voldrem pas criticar.

“Bueno” gent d’Artesa, 
després de dos anys, aquesta nit ens veurem al pavelló.
Folleu, catxeu, bebeu i feu el que vulgueu,
però sobretot foteu el borinot
que l’any que ve hem de tornar a omplir aquest paperot.

Bon Carnaval a tothom!
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HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, matí de dimarts de 11 a 13 hores

Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE  
Tel: 973400754 · biblioteca@artesadesegre.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

NOVEL·LA

Amor a l’art. Tània Juste. Columna
Premi Prudenci Bertrana. Barcelona, 
anys 1970. L’Olivia està a punt de lli-
cenciar-se en Història de l’Art. Viu amb 
el seu avi, un antiquari al qual ajuda en 
les seves estones lliures, i surt amb un 
reporter gràfic.

Hasta donde termina el mar.  
Alaitz Leceaga. Planeta
Premi de novel·la Fernando Lara. 
Massa joves desaparegudes. Massa 
llegendes després de la tempesta. 
1901, al poble basc d’Ea, dos nois 
contemplen com s’enfonsa el vapor 
del seu avi després d’una tempesta.

Últimos días en Berlín. Paloma 
Sánchez-Garnica. Planeta
Quan Yuri Santacruz va assistir al 
nomenament com a canceller d’Adolf 
Hitler, no podia imaginar com canviaria 
la seva vida a Berlín. Hi havia arribat 
uns mesos enrere fugint de Sant Pe-
tesburg asfixiat per una revolució que 
l’havia deixat sense res.

Billy Summers. Stephen King. Plaza & 
Janés
Un bon tipus treballa d’assassí a sou i 
té una norma: només accepta un en-
càrrec si l’objectiu és mala persona. 
Vol deixar-ho i aquest és l’últim cop.

L’home infrahumà. Osamu Dazai. 
Lapislàtzuli
Novel·la gairebé autobiogràfica potent 

i perillosa, revela la lletjor de la socie-
tat i la hipocresia de la gent.

NOVEL·LA JUVENIL

No hi havia a València...  Mercè Cli-

ment. Sembra Llibres

El noi del diari. Vince Vawter. Bambú

El ball dels morts. Care Santos. Fan-
books

La meva temporada a l’infern. 
Gerard Guix. Fanbooks

Calladeta no ets més maca. Nuria 
Prieto. Meraki

POESIA

Firmament obert. Cristina Àlvarez 
Roig. AdiA

TEATRE

Nosaltres (A nosotros nos daba 
igual). Helena Tornero Brugués. Teatre 
Nacional de Catalunya

Galatea. Josep M de Sagarra. Arola

CONEIXEMENTS

Fes que cada classe funcioni: 
sis principis per contribuir a un 
millor ensenyament i aprenen-
tatge. Shaun Allison i Andy Tharby.  Eumo

Xarxes socials: connecta’t de 
forma segura i responsable. La 
Mar de Fàcil

Por si las voces vuelven.  Ángel 
Martín. Planeta

L’art de viure: Peter Harnden, 
Lanfranco Bombelli i les cases 
per a artistes de Cadaqués. Marc 
Arnal Huguet. Comanegra

BIOGRAFIA

Dones viatgeres: la valentia de 
17 aventureres avançades al seu 
temps. Elisenda Albertí. Albertí Editor SL

notícies
NOVETATS   
MARÇ

de la biblioteca
Activitats
• Presentació del llibre Amb ulls 

de dona, de Jana Regué Leal 
1 d’abril, 19 hores                 

• Curs Aprèn els secrets d’Insta-
gram. 4 d’abril, de 19 a 21 hores                  

• Presentació del llibre De servei. 
Vivències d’un policia local, de 
Joan López. 7 d’abril, 19 hores  

• Anem al Liceu a veure Don 
Giovanni de Mozart 
8 d’abril, Gran Teatre del Liceu

• Reunió Club de Lectura d’Adults 
20 d’abril, 19 hores

• Taller infantil en anglès Kiny& 
Pump amb Edurne López 
21 d’abril, 18 hores        

• Presentació del llibre d’Enric 
Kahn Dos flores son más fuertes 
si juntas pasan sed  
22 d’abril, 19 hores     

• Reunió del Club de Lectura 
Infantil de la Bibliotea 
29 d’abril, 16.30 hores                                                           

• Exposició Segre endins. L’abans 
i el després de la presa de Rialb 
De l’1 d’abril al 10 de juny 
Planta baixa  

• Exposició 40 anys de la revista 
La Palanca. Fins al 10 de juny

• Exposició del concurs Fotogra-
fies amb DO 
Fins al 31 de maig, replà escala          

• Exposició La Sisqueta, una 
dona amb coratge. Fins al 20 de 
maig, 1r pis         
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fa 25 anys
L ’actualitat artesenca se centra-

va en el retard de l’obertura de 
la Residència, que ja feia temps que 
estava acabada.

PORTADA. Les imatges de la re-
sidència, sobretot, i de la Cooperati-
va obrien la revista.

L’AGENDA. Aquell febrer a Ar-
tesa hi van haver dos naixements, 
dues defuncions i una temperatura 
mitjana de 7,8º.  El costumari d’Al-
bert Guiu recollia l’antiga tradició ar-
tesenca de portar un colom i dos ous 
a les parteres per recuperar-se.

EDITORIAL: Amb el títol Res no 
és absolut, es convidava a la re-
flexió: “No caigueu en l’error de les 
veritats absolutes”. Es relacionava 
amb les especulacions sobre la resi-
dència, que era tema del mes.

NOTICIARI. Entre altres notícies 
breus, la redacció dedicava més es-
pai a la “Reunió de la secció rama-
dera de la Cooperativa”, on s’infor-
mava de la renovació dels membres 
de la comissió, entre altres temes.

PUBLICITAT INSTITUCIONAL. 
La Generalitat de Catalunya feia 
promoció del “Telèfon obert” (ante-
cessor del 012) amb l’eslògan “Un 
telèfon amb millors prestacions”.

ESPORTS. La part de futbol pre-
sentava l’equip prebenjamí, els més 
petits, entrenat per David Galceran. 
La part del CENG, primer destacava 
la bona acollida del campionat local 
d’hivern de futbol sala i en donava 
detalls. Després, presentació dels 
equips de basquet júnior femení i 
masculí, entrenats respectivament 
per Francesc Bernaus i Marc Vila-
nova. En una tercera part, la revis-

ta presentava les classificacions de 
tots els equips, on veiem el CE Arte-
sa en cinquena posició al seu grup 
de Primera Regional.

LA NOGUERA. La secció infor-
mava de la convocatòria per part 
del Consell Comarcal del VIII Premi 
d’auques de Sant Jordi (escolar), del 
I Premi comarcal de la premsa local i 
del I Premi comarcal de manualitats 
i arts plàstiques (majors de 65 anys).

UN TOMB PER ARTESA, MEN-
JANT ÉS CLAR!: Frankfurt Balmes. 

Obert tota la setmana, la cuina 
s’adreçava principalment a l’elabora-
ció de menús. Especialitats recoma-
nades: civets de caça major, esto-
fats, perdiu a la vinagreta i amanides 
variades. La recepta: salmó farcit 
amb gambes a la salsa de cava.

FILA 7: My name is Bond, James 
Bond, per Miquel Mota. Repàs de 
la filmografia d’aquest personatge 
creat per l’escriptor britànic Ian Fle-
ming. Segons Mota, el primer actor 
que va protagonitzar la saga, Sean 

Març de 
1997
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

Connery, es va convertir en “el Ja-
mes Bond per excel·lència”.

COL·LABORACIÓ: Josep True-
ta i la diàspora, per Ferran Sánchez 
Agustí. Quan feia 20 anys de la seua 
mort, Sánchez escrivia un retrat bio-
gràfic d’aquest il·lustre metge amb 
arrels artesenques que es va exiliar 
per la Guerra Civil.

PARLEN LES ENTITATS. L’Es-
cola Els Planells signava Hem anat 
a esquiar, una crònica sobre l’estada 
de tres dies de 41 alumnes a Port Ai-
né (foto). Les possibilitats turístiques 
del Segre Mitjà, del Museu del Mont-
sec, anunciava l’organització d’una 
taula rodona sobre aquest tema.

MUNICIPIS VEÏNS: Salgar. Arti-
cle de la redacció que informava de 
les millores que Mn. Roc Salvia, res-
ponsable de la Casa de Colònies i de 
les parròquies de Foradada i Rubió, 
estava fent al Santuari de Salgar.

TEMA DEL MES: Què passa amb 
la Residència? La redacció analitza-
va els motius pels quals, tres anys 
després d’estar acabat, no estava 
previst que l’equipament entrés en 
funcionament fins a finals d’aquell 
estiu. Bàsicament, hi havia dos pro-
blemes: canvi de criteris de la Ge-
neralitat i defectes en la construcció.

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA. 
La Biblioteca exposava dades de la 
memòria de 1996, com el nombre 
total d’usuaris, que va ser de 5.400.

EL CAP INFORMA. Campanya 
de vacunació antitetànica.

ECONOMIA: Organitzacions pi-
ramidals per Marc Lluch. L’article 
ens il·lustrava sobre el pervers fun-
cionament d’aquestes organitza-
cions.

MÚSICA, MESTRE!, per Ricard 
Zamora i Sergi Valls. Zamora ens 
parlava del grup de heavy metal 
Motörhead, que havia actuat a Bala-

guer, i Valls retia homenatge al mú-
sic Oriol Martorell, traspassat l’agost 
de 1996.

BUSCANT AL JACS: Dues al 
preu d’una, per Jaume Barberena. 
A partir de la clonació de la famosa 
ovella Dolly, Barberena reflexionava 
sobre els dilemes que plantejava.

A LA LLUM DEL RECORD: La 
nostra Pasqua. Amb el seu peculiar 
estil, Sícoris ens parlava de la Pas-
qua artesenca amb les “immortals 
caramelles” i el “romiatge de Salgar”.

PEDRES?: Refet, per Rafel 
Gomà i Eva Solanes. Assentament 
al vessant sud-oest de la serra de 
La Força que correspon a l’Edat del 
Bronze (període 1800-1500 aC).

POESIA: Amor tardà, de Miquel 
Solanes. Poema de 1992 format per 
set estrofes de quatre versos.

NARRATIVA. La secció publicava 
el text guanyador en la categoria de 
7è i 8è d’EGB del Premi de Narrativa 
Breu d’Artesa de Segre, El temps de 
Bontemps, de Noemí Farré i Corta-
delles.

OPINIÓ. Dos textos oposats. Fo-
radada: on està la transparència?, 
per Joan Torrelles i Amedo, veí de 
Rubió, que qualificava l’Ajuntament 
de prepotent i caciquista per una 
sèrie de greuges. El segon text és la 
resposta, ja que la queixa havia es-

tat publicada al diari Segre. Josep M. 
Guàrdia i Pijuan, que signava com a 
portaveu municipal, rebatia les acu-
sacions sota el títol Amb mentides 
volen desprestigiar el consistori de 
Foradada.

INFORMACIÓ MUNICIPAL, 
per Ramon Giribet Boneta. Del ple 
ordinari del 10 de febrer, destaca 
l’aprovació del pressupost munici-
pal (142,8 milions de pessetes) amb 
6 vots a favor (ERC i PSC), 2 abs-
tencions (CiU) i 3 absències. En els 
acords de la Comissió de Govern, 
abunden les autoritzacions de con-
certs al pavelló.

LO FORAT RODÓ: Expedients 
municipals, per Tricornidemòtic (R. 
Abelló). L’autor ironitzava amb al-
guns fets enigmàtics que passaven 
a Artesa i destacava “la decapitació 
literal de l’estàtua del mestre Borrell 
a la plaça dels Jubilats” (avui ja no 
existeix).

PALANC-OCI. Hi trobem un origi-
nal encreuat artesenc, el Gusi-trucs 
de Lluís Agramunt, i una foto enig-
màtica per endevinar.

IMATGES D’AHIR: L’ermita del 
Pla, per Francesca Solé. No hi cons-
ta l’any de la foto, però l’autora co-
mentava “la presència altiva” d’un 
xiprer que ja no existia “qui sap des 
de quan”.
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reflexionem
Mercè Nogués

No has carregar el pes de tot-
hom a les teves espatlles. No 

posis a tothom davant teu, siguin els 
pares, parella, fills, amics o caps. 
Deixa de menjar el que sobra per no 
llençar-ho. No podràs ajudar a tots 
el que et necessiten ni estar pels 
que t’estimen si no comences a es-
timar-te a tu.

Estima’t com estimes als altres, 
fes per tu el que faries pels altres, 
regala’t el que regalaries als altres, 
allò que t’agrada tant.. Fes-ho, no et 
deixis en segon terme. 

No continuïs posposant les teves 
prioritats, uns moments de relax, 
uns moments per a riure i passar-ho 
bé, per fer el que t’agradi, per pren-
dre una infusió, per parlar i escoltar, 
tinguis el teu espai i el teu temps, 
surt a les fotografies,..  Ja saps de 
què parlo.

Et volen tranquil.la, tranquil, sa, 
sana, amb motivació, il·lusió, positi-
visme, amb ganes de gaudir plena-
ment de cada instant de la vida.

La vida és per viure-la no per pa-
tir, es per ser feliç i no infeliç, no es-
tiguis trist/trista. Quan passis balanç 
del teu camí per la vida, recordaràs 
els moments especials, els que vas 
aprofitar i els que no ho vas fer, els 
que et sap greu no haver viscut ple-
nament, els que vas deixar per des-
prés... Mira de no tenir-ne gaires, 
que siguin més els que vas gaudir, 
els que et porten bon records, els 
que encara somrius en recordar-los, 
els que deixen satisfacció. I que pu-
guis dir que val la pena viure la vida. 

Si no ho has fet fins ara, mai és 
tard per començar a sumar i afegir 
dates ben viscudes, a tenir l’alegria 
de viure cada dia, si un dia no ho 

pots fer, aprofita l’endemà per fer-
ho. Cada vespre en anar-te’n al llit 
fes un repàs del dia que ha passat 
i recorda aquell moment que et fa 
somriure, que et fa emocionar, que 
recordes amb alegria i adorm-te 
amb aquest bon record.

Quan et despertis, estiguis pre-
parat/da per descobrir noves vivèn-
cies que puguis recordar al vespre, 
mira a les persones als ulls quan els 
desitges el bon dia, quan hi parlis, 
quan les escoltis... Veuràs quin can-
vi de percepció tindràs.

Que gaudeixis essent conscient 
dels bon moments que tindràs cada 
dia, per poder aprofitar-los.

Siguis tant positiu com desitgis 
ser, no val a dir “ jo sóc així”, sempre 
pots canviar si tu vols, sempre hi ets 
a temps. Tu tries com vols enfocar la 
teva vida.

Et cal estar tranquil·la / tranquil

osteopatia
•

fisioteràpia
•

readaptació esportiva
•

psiconeuroimmunologia
•

acupuntura funcional

Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 22, altell 1
25730 Artesa de Segre

625442244 • holistic.centre.balaguer@gmail.com

42 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Març 2022 I Núm. 463



Fa uns anys els nostres camins es 
van creuar i vas creure en mi per ini-
ciar un nou projecte. Ara que ens has 
deixat el continuaré, juntament amb la 
teva família, amb la mateixa il·lusió. 

Des del primer moment ens hem 
donat suport mútuament en els bons 
i no tan bons moments, fins al punt 
que has sigut un amic més enllà de 
la feina.

Ara ja només queda dir-te que et 
trobaré a faltar.

Fins sempre amic... Vola, vola.

| Josep Maria Gambandé (Cirilo)

Al meu amic Ramon Ros

in memoriam

La família Ros Gené agraïm de 
tot cor les mostres d’afecte i con-
dol que hem rebut després del 

trist adéu al nostre espòs, pare i 
padrí. Igualment, agraïm al per-
sonal sanitari del CAP d’Artesa 

de Segre la seva atenció, sempre 
impecablement professional i hu-
mana. | Família Ros Gené

Agraïment

El dia 30 de desembre ens va 
deixar la Dolors de Ca l’Artigues. 
Des d’aquestes línees volem do-
nar les gràcies més sinceres per 
les mostres de condol rebudes. 
Us agraïm molt l’estima que te-
níeu a la nostra mare i padrina.

També volem donar les gràcies 
a tot l’equip humà que forma part 
del CAP d’Artesa de Segre, per 
l’atenció que van dispensar en tot 
moment a la nostra estimada Do-
lors, que al cel sigui. Ens sentim 
molt orgullosos de saber que a 

Artesa tenim un equip sanitari tan 
humà, professional, proper, dolç i 
curós amb les persones.

De tot cor, moltíssimes grà-
cies.

| Família Artigues

Dolors Artigues i Piqué
La Dolors de Ca l’Artigues
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Josep Galceran
humor

L’home del sac

“Hi havia una vegada (...) i si no feu bondat, vindrà el Putin i se us emportarà.”

on són
el Quimet i el Cosme?
Solució del mes passat: El lloc és 

Alentorn, conegut com “el poble 
de les forques”. Més concretament, 
la imatge correspon al rosetó de l’es-
glésia de Sant Salvador.

Pistes del mes: L’església 
té la mateixa advocació que la 
d’Alentorn i té dues campanes de 
bomba de les inventariades per 
Ramon I. Canyelles en el seu tre-
ball sobre esglésies amb aquesta 
característica, publicat en 13 ar-
ticles a La Palanca (2003-2004) 
i guardonat per la Diputació de 
Lleida en la XV edició dels Pre-
mis Pica d’Estats (2004).

| Per Jordi Farré i Obiols
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imatges d’ahir
Any 1967Any 1967

Imatge cedida per Jordi Giribet Bo-
neta, al qual agraïm la col·labora-

ció per la informació facilitada.
Aquell any van coincidir Sant Jo-

sep, el 19 de març, i Diumenge de 
Rams, una de les festes de data va-
riable que depenen de Pasqua, que 
és el diumenge següent a la primera 
lluna plena de primavera i que pot 
anar del 22 de març al 25 d’abril.

Segons el Nou Testament, Josep 
era fuster i se’l considera una mena 
de pare adoptiu de Jesucrist. En di-
ferents llocs apareix amb les inicials 
“p.p.” (pare putatiu: tingut pel que no 
és en realitat) i algunes teories diuen 
que aquest és l’origen de “Pepe”, 
nom amb el qual es coneix molts Jo-

seps. La catalanització de Pepe hau-
ria donat lloc a Pep. A Catalunya, el 
19 de març és tradició menjar crema 
cremada, també anomenada crema 
de Sant Josep. I a València és festa 
grossa amb les falles.

A la imatge, el grup venia de la 
benedicció del Diumenge de Rams. 
Amb vestit de mudar, n’hi ha que por-
ten fulles d’olivera a les mans. Fins i 
tot veiem petites palmes en algunes 
solapes de les americanes.

Són a la plaça del Progrés, que 
en temps de la República es deia 
plaça de la Llibertat. Al llarg dels anys  
ha rebut molts noms populars: Pon-
tasco (per una caseta de caminers), 
Pelayo (per una tintoreria, de la qual 

veiem les últimes lletres a la foto) i 
Bàscula (per la bàscula municipal).

Darrere els nois veiem la font de 
pedra on hi havia esculpit un escut 
d’Artesa i al fons, la marca d’un re-
fresc ens recorda que hi havia el Bar 
Florida o Bar Moles (anteriorment 
Bar Brasil). A la dreta, la façana de la 
Dàlia Blanca.

D’esquerra a dreta, els protago-
nistes són: Jaume Farrando Alés (cal 
Boteret) Pere Fons Capell (cal Sord), 
Jordi Giribet i Boneta, Ramon Beren-
gueres Camats (cal Ramonet), Ra-
mon Masó Albericio i Josep M. Sala 
Amigó (cal Joan Bo). Desconeixem 
l’autor de la foto, probablement un 
dels fotògrafs de l’època (Gatius i 
Sisquet), que aprofitaven les festes 
per immortalitzar grups o persones, 
ja que la majoria no tenien càmeres.

Sant Josep per Rams

Ramon Giribet i Boneta
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

Nou catàleg 
Disponible a la web i a la vostra botiga 

distribuïdora més propera. 
www.ros1.com

  I 47



la foto

Les set persones que formen la comunitat ucraïnesa d’Artesa de Segre al Centre d’Entitats de les Monges, on l’Ajunta-
ment els ha cedit una sala que han habilitat per recollir material per ajudar al seu país davant la invasió russa. | Jordi Farré


